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Abstract 

In the essay Unit Manager´s daily study of relationships in municipal elderly care, my purpose 

is to investigate how unit managers in elderly care have interpreted their assignments based on 

the organizational framework politics, organizations, employees, care recipents and relatives. 

Previous research shows that unit managers as intermediaries has a complex mission. The 

intermediary lives between various interests, which constitutes the complexity of the profession 

as unit manager. That is to say, different demands are made on unit managers, where the 

organization from above sets requirements such as efficiency and results and down the 

organizations requires confirmation and understanding. 

To answer my question How do eight unit managers in elderly care understand their mission 

based on the organizational framework I saw the most relevant use of interview as a relevant 

method. My purpose and question was based on social interaction where qualitative research is 

an appropriate method of using when you cannot measure social interaction with numbers. 

To analyze my material, I use Erving Goffman`s theory that the individual includes many 

different roles that are part of our inner self. The theoretical concepts I use are role, facade and 

expressivity. 

The result of my study shows that the unit managers committment contains care recipents, staff, 

financial responsibility and to lead and distribute employees. 

Politics feels close but still far away for the unit managers where the current political plan 

governs. 

The unit managers need support from the organization. 

The assignment includes work with motivating employees which includes questions related to 

relations and communication. Relationship to employees is of great importance. 

Unit managers responsibility for the care recipents and employees deals with handling and to 

cope situations where both care recipents participate and are being listened to. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lennart Lundquist skriver i sin artikel Den politiska demokratin, ekonomismen och 

förvaltningsetiken (2008) att politiska, ekonomiska och sociala styrsystem präglar samhället.  

Med styrsystem anses här det politiska styrsystemet som utgörs av stat och kommun som 

auktoritativt fördelar resurser i samhället. Det ekonomiska systemet utgörs av produktionen i 

företag och relationer på marknaden, det sociala systemet innebär kultur, vänkrets, familj och 

organisationer som är ickekommersiella (Lundquist, 2008, s.29). Problemet med styrsystem är 

den ständiga process som sker mellan systemen där normer och relationer integrerar med 

varandra. Det är därför inte givet att normer tillhörande den aktuella styrningen får den effekt 

man förväntar sig i samhället (ibid.29-30). Sedan 1980-talet har ekonomin haft stor inverkan 

och slagkraft i samhället vilket påverkat styrsystemen, allt mer värderas och mäts i pengar vilket 

har spridit sig till alla relationer i samhället (ibid.30). 

 

 Lundquist skriver vidare i artikeln Läraren som demokratins väktare (2006) att effekten av det 

ekonomiska styrsystemet bidrar till att kommunerna, dess ämbetsmän och professioner är 

särskilt utsatta och fungerar som ”trojanska hästar” åt den ekonomiska styrningen (ibid.3). 

Lundquist menar att ämbetsmännen hamnar i en etisk position som förklaras genom att dagligen 

påvisa lydnad, lojalitet och hänsyn. Hen skall parallellt lyda lagen, vara lojal inför överordnad 

och visa hänsyn till samhällsmedborgarna (ibid.4). 

 

En profession i kommunerna som tycks vara utsatt för det ekonomiska styrsystemet och 

fungerar som ”trojanska hästar” är enhetscheferna inom kommunal äldreomsorg där cheferna 

tillhör kategorin första linjens chefer. I Sverige handlar det om femtusen enhetschefer inom 

äldreomsorgen vilka skall leda tvåhundratjugofemtusen medarbetare och ansvara för hundra 

miljarder kronor per år (Thelin & Volmesjö, 2014,s. 3-4). 

 

Mitt arbete kommer att handla om enhetschefer inom kommunal äldreomsorgen. En enhetschef 

är den lägst rankade chefsposten, där man som första linjens chef befinner sig närmast 

medarbetarna. Uppdraget är att leda medarbetarna mot de mål verksamheten har, där ett 

arbetsmiljöansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar inkluderas i uppdraget (Björklöf 

m.fl., 2006, s.2). En enhetschef inom kommunal äldreomsorg arbetar i en organisation där 

individens välmående skall vara den centrala delen. Relationer och social interaktion tillhör 
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vardagen där konflikter uppstår vid ekonomiska intressen (ibid.11-12). Den sociala 

positionen/rollen man innehar inkluderar normer och förväntningar kring hur man förhåller sig 

och handlar (Repstad, 2014, s.57-58). Som enhetschef förväntas hen hantera förändringar i 

organisationen, förväntningar utifrån politiska beslut och till frågor rörande brukare som inte är 

nöjda med sina insatser (Kankkunen, 2006, s.11). 

 

Utifrån resultat från tidigare forskning som visar på en komplexitet i enhetschefers uppdrag där 

enhetschefen i snitt har ca femtio medarbetare samtidigt som arbetet styrs av politiska beslut, 

professionella avgränsningar, förväntningar från brukare, anhöriga och personal (Thelin & 

Wolmesjö, 2014, s.10-12) vill jag närmare studera chefers sociala relationer till politiker, 

organisation, medarbetare, brukare och anhöriga.  Lindgren beskriver i sin studie Mellanchef- 

ett komplext uppdrag (2007) att mellanchefen vistas i en ”skärningspunkt” mellan diverse 

intressen vilket utgör yrkets komplexitet. Lindgren menar att det riktas olika krav på 

mellanchefens position och påverkar enhetschefens vardag (ibid. 29-30).  Då enhetschefen 

ständigt skall samordna behov, förväntningar och intressen från politiker, organisation, 

medarbetare, brukare och anhöriga påverkas chefsrollen i möjligheten att hitta balans i vardagen 

(Thelin & Wolmesjö,2014, s.10-12). Den tidigare forskningen visar att enhetschefen måste 

hantera flera olika sociala relationer samtidigt vilket gör att cheferna måste hitta ett sätt att 

förhålla sig till de relationer som inkluderas i yrkesrollen. Jag har valt att undersöka hur 

enhetschefer inom kommunal äldreomsorg har tolkat sitt uppdrag med särskilt fokus på de 

sociala relationer som inkluderas i rollen som chef. Min studie kan därmed bidra till en djupare 

och bredare kunskap och förståelse för hur enhetschefers vardag ser ut. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen har tolkat sitt uppdrag 

med specifikt fokus på sociala relationer som inkluderas i och interagerar med chefsrollen på 

olika sätt i vardagen, detta för att öka kunskapen om enhetschefens sociala relationer och  öka 

förståelsen för den komplexitet som innefattas i chefsrollen. Genom att undersöka 

enhetschefernas tolkningar ges möjlighet att ta del av chefernas egna perspektiv, erfarenheter 

och synvinklar kring sin arbetssituation.  Med de sociala relationerna utgår jag från politiker, 

organisation, medarbetare, brukare och anhöriga.  
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Frågeställning: Hur upplever åtta enhetschefer inom kommunal äldreomsorg sitt uppdrag 

relaterat till politiker, organisation, medarbetare och brukare/ anhöriga? 

- Hur tolkar enhetschefer i kommunal verksamhet sitt uppdrag? 

- Hur upplever enhetschefer i kommunal verksamhet sina relationer? 

- Hur kan de olika relationerna komma till uttryck och hur kan detta påverka 

enhetscheferna? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Jag kommer här nedan att presentera tidigare forskning som har utförts inom fältet 

enhetschefens arbetssituation, vilket också avhandlar min egen undersökning. Den tidigare 

forskning jag tagit del av har utgåtts från enhetschefernas ”komplexitet” vilket grundar sig i 

deras sociala relationer till brukare, anhöriga, medarbetare, organisation och politiker där 

samordning av behov, förväntningar och intresse påverkar enhetschefens arbetssituation 

(Thelin & Wolmesjö,2014, s10-12). Detta är relevant för min studie då detta utgör bakgrunden 

och kärnan i min undersökning. Den sökning jag har gjort har alltså grundat sig i 

enhetschefernas relation till politiker, organisation, medarbetare, brukare och anhöriga. Genom 

den tidigare forskningen har jag fått en helhetsbild av de relationer som integrerar med rollen 

enhetschef och hur relationerna kan påverka chefens vardag på olika sätt. Därigenom har jag 

fått en bred kunskap och en förståelse för min egen undersökning. Detta har också hjälpt mig 

att komma fram till mitt syfte, frågeställning och utvecklandet av intervjufrågor i min 

undersökning. Mitt bidrag till forskningen blir att jag tittar på hur enhetschefer tolkar sitt 

uppdrag utifrån det specifika fokuset sociala relationer som inkluderas i dess roll, en 

kunskapslucka där kan jag bidra med en djupare och bredare kunskap och förståelse hur 

enhetschefers vardag ser ut genom att titta på de relationer som ständigt integrerar och påverkar 

enhetschefens vardag på olika sätt. Min forskningsöversikt visar övergripande på att relationen 

till politiker är viktigt för enhetschefer då det frambringar en större förhandlingsmöjlighet för 

dem. Moral, växlande arbetsdagar, handlingsutrymme, brist på reflektion, krav och behov är 

påverkande faktorer i en människobehandlad verksamhet där enhetschefen inkluderas. 

Betydelse av att inte glömma att inkludera värdet och styrkan av de hierarkiska krafterna vid 

studier av ledarskap. Forskningsöversikten har även visat att vårdpersonal som har en svag 

relation och liten kunskap om sin chefs arbetsuppgifter har en tendens att känna ett utanförskap 

och därigenom frambringar negativ kritik mot sin chef. Även chefens sätt att leda har betydelse 

för medarbetarens välbefinnande på arbetsplatsen.  Vidare visar forskningen på att anhöriga 
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agerar, reagerar och resonerar olika när äldre överväger att flytta hemifrån och att brukare 

vittnar om hur de kan känna en misstro och brist på förtroende till organisationerna. Ett 

transparant ledarskap kan skapa ett engagemang och öka kvalitén för både medarbetare och 

brukare. 

 

Jag har nedan tematiserat den tidigare forskningen utifrån de relationer som enhetscheferna 

interagerar med i sin enhetschefsroll, vilket är politiker, organisation, medarbetare och brukare 

och anhöriga. 

 

Politiker 

Henriksen och Rosenqvist (2003) utför en deskriptiv studie av hur politiker och chefer förstår 

och uppfattar den svenska äldreomsorgen i studien Contradictions in elderly care. Politikerna 

tog främst upp frågor kring mål och visioner. Cheferna avhandlade mer praktiska och 

organisatoriska problem, exempelvis gränsdragningsproblematik mellan kommun och 

landsting. Politiker och chefer inom kommun och landsting ger i studien en bild av två 

komplexa organisationer med dåligt definierade ansvarsområden där brister upplevs kring 

gemensamma mål och i otydligheter kring ledarskap och roller. Äldre vittnar själva om hur de 

kan känna en misstro och brist på förtroende till organisationerna (ibid.33-35). Kankkunen 

(2006) skriver i sin studie Könade verksamheter att det är viktigt för kommunala första linjens 

chefer att ha goda relationer uppåt och nedåt i organisationen för att på bästa sätt kunna hantera 

förändringar i sitt arbete. Studien visar att första linjens chefer som har kontakt med högre 

tjänstemän och politiker har en större förhandlingsmöjlighet i sitt yrke än dem som inte etablerat 

dessa kontakter. Det handlar om att skapa en balans mellan strategiska och operativa krav med 

för verksamheten tilldelade resurser. Obalans mellan krav och resurser sliter på första linjens 

chefer vilket leder till psykiska påfrestningar (Ibid.22-24) 

 

Organisation 

 Hjalmarson m fl., (2004) tar upp obalansen, en övermäktig situation som påverkar första linjens 

chef negativt i sin studie Om man ska vara stöttepelare måste man stå stadigt själv, där första 

linjens chefs yrkesroll visar sig vara komplex. Många första linjens chefer har en övermäktig 

situation vilket påverkar chefernas hälsa negativt. Växlande arbetsdagar präglas av 

rutinuppgifter och frågeställningar kring brukare, personalfrågor och ända upp till 

verksamheten i det stora där styrdokument som lagar, avtal och ekonomiskt ansvar ligger till 

grund för uppdraget. Studien visar att de faktorer som försvårar första linjens chefers planering 
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av arbetet är, kortsiktiga politiska beslut, oklarheter i uppdraget och den ekonomiska aspekten 

(ibid.2-3).   

 

Enligt Karlsson (2006) finns det två utgångspunkter kring ledarskapet för första linjens chefer. 

I studien Att leda kommunal äldreomsorg förklarar Karlsson vikten av vilka möjligheter det 

finns för att agera inom verksamhetens ramar, vilket handlingsutrymme och vilken 

handlingsfrihet som påverkar första linjens chefers arbetsmöjligheter. Den andra 

utgångspunkten gäller den position som första linjens chef befinner sig i, där moral är en 

påverkande faktor eftersom att man arbetar i människobehandlad verksamhet. Detta gör att 

första linjens chefer känner en lojalitetspress i sitt uppdrag. Chefen har en lojalitet kopplad till 

medarbetarna vilket bidrar till större krav (ibid.7-9).  

 

I rapporten Enhetschefer undersöker sin roll (2011) skriver Ehlersson m fl., att första linjens 

chefers yrkessituation är mycket sammansatt. Den egenskap som visar sig vara kollektiv i 

undersökningen är att ha ett ”gate-keeper sätt” som innebär att man öppnar och stänger dörren 

i verksamheten, mot omgivningen och in mot sin egen förvaltning. Första linjens chefer 

förklarar att de måste vakta, skydda och utveckla sin egen verksamhet utifrån omvärlden som 

tilldelar uppgifter och resurser, detta för att kunna koncentrera sig på den egna verksamheten. 

De påtalar även att de saknar tid och kunskap om att kunna reflektera över sitt arbete. Den 

rådande kulturen inom äldreomsorgen innefattar inte reflektion (ibid.9-11). Att reflektera över 

sin situation är en viktig del av kommunikationen, vilket förklaras i Den tidlösa pedagogiken 

(2011) där författaren Krokmark tar upp Comenius verk Didactica Magna. Comenius förklarar 

sin didaktiska lösning på hur man kan gå tillväga för att reflektera över sin situation och 

därigenom höja sin kunskapsnivå för att förstå sig själv och andra bättre. Frågeställningarna 

vad?, hur?, när? och varigenom? är reflekterande frågeställningar. Comenius menar även att 

samtalet ger människan uppmärksamhet och ett redskap för att kunna diskutera (ibid.118-119). 

 Ihrke (2004) vill i artikeln Have we neglected hierarchies in the study of public sector 

leadership tydliggöra att man inte får glömma att inkludera värdet och styrkan av de hierarkiska 

krafterna vid studier av ledarskap i offentlig sektor och hur dessa påverkar ledarskapet. 

Artikelförfattaren menar att individen rent psykologiskt tenderar att ty sig till dem som befinner 

sig närmast och kring sig själv i organisationen. Man menar också att individen sociologiskt 

positionerar sig utifrån att man anser sig tillhöra ”samma nivå” i organisationen (ibid.268-269). 

Även Hagström förklarar i Chef i offentlig verksamhet (1990) att offentligt ledarskap är en 

hierarkisk chefskedja som skapats genom förordningar, lagar och regler med förväntningar på 
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krav och respekt från alla inom organisationen (ibid.50). Hagström skriver att chefen har en 

unik ”roll” vilket innebär att chefen agerar annorlunda än medarbetare, brukare och anhöriga 

som är underordnade. Utifrån den uppdelade ”rollstrukturen” innebär det också att 

förväntningar och krav är olika inom organisationen (ibid.51). 

 

Personlighet är också något som man kan koppla till ledarskap vilket Judge m fl., (2002) 

använder sig av med femfaktorsmodellen ”Big Five” i artikeln Personality and Leadership. 

Författarna tittar här på personligheten kopplad till ledarskap med hjälp av fem statistiskt 

identifierade karaktärsdrag, extraversion, samvetsgrannhet, öppenhet för erfarenheter, neurotik 

och överensstämmelse. Extraversion befanns vid den kvantitativa analysen ha störst betydelse 

kopplat till ledarskap följt av samvetsgrannhet och därefter neurotik. Bland de lägre 

rangordnade karaktärsdragen kopplade till ledarskap omnämns social förmåga, makt, prestation 

och tillförlitlighet. Artikelförfattarna menar att framtida forskning ytterligare bör inriktas på 

kopplingar mellan ovanstående karaktärsdrag i relation till ledarskap (ibid.772-773). Andra 

faktorer som förväntningar och krav tar Abdelrazek m.fl., (2010) upp i Leadership and 

management skills of first-line managers of eldery care and their work environment och påtalar 

vikten av att i framtiden titta på första linjens chefers arbetsbelastning där förväntningar och 

krav är faktorer som påverkar första linjens chefers välbefinnande i yrket (ibid.744-745). Man 

måste skapa mer arbetsglädje för att minska stressen hos första linjens chefer (ibid.743).  

 

Medarbetare 

 I studien Omsorg i tanke och handling (2000) skriver Fransse`n att vårdpersonal som har en 

svag relation och liten kunskap om sin chefs arbetsuppgifter har en tendens att känna ett 

utanförskap och därigenom frambringar negativ kritik mot sin chef (ibid.66). En arbetsplats 

som inkluderar kommunikation, lyhördhet och stort handlingsutrymmen är själva kärnan för att 

uppnå medbestämmande, självständighet trivsel och trygghet hos vårdpersonal inom 

äldreomsorgen (ibid.132). Även Nielsen m fl. (2008) skriver i Journal Of Advanced Nursing 

att chefens sätt att leda har betydelse för medarbetarens välbefinnande på arbetsplatsen. När 

chefen använder sig av ett transparant ledarskap och skapar ett engagemang i verksamheten, 

ökar kvalitén för både medarbetare och brukare vilket stimulerar organisationens intressen. Det 

transparanta ledarskapet påverkar även vårdpersonalens hälsa positivt i skenet av chefens roll 

som förebild (ibid.465-470). 
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 Brukare/Anhöriga 

Henriksen och Rosenqvist (2003) utför i den deskriptiva studien Contradictions in elderly care 

hur politiker och chefer förstår och uppfattar den svenska äldreomsorgen i studien. Politiker 

och chefer inom kommun och landsting ger i studien en bild av två komplexa organisationer 

med dåligt definierade ansvarsområden där brister upplevs kring gemensamma mål och i 

otydligheter kring ledarskap och roller. Ett resultat av det är att äldre vittnar själva om hur de 

kan känna en misstro och brist på förtroende till organisationerna (ibid.33-35). Nielsen m 

fl.,(2008) skriver i Journal Of Advanced Nursing att chefens sätt att leda har betydelse för 

medarbetarens välbefinnande på arbetsplatsen. När chefen använder sig av ett transparant 

ledarskap och skapar ett engagemang ökar kvalitén för både medarbetare och brukare (ibid. 

.465-470). Anhöriga är en del av de äldre där Söderberg m fl., (2012) i artikeln Family members 

strategies when their elderly relatives consider relocation to a residental home – Adapting, 

representing and avoiding vill belysa hur anhöriga agerar, reagerar och resonerar när äldre 

överväger att flytta hemifrån till ett boende inom äldreomsorgen. Allt sker i skenet av blandade 

känslor där det rationella och känslomässiga kolliderar, ofta beroende på vilken relation man 

har/har haft. Syskon har en benägenhet att försöka anpassa sig till den uppstådda situationen 

där make/maka oftast intar en mer representativ roll. Dagens socialpolitiska utveckling där ett 

boende inom äldreomsorgen mer känns som en förmån än ett val, gör att det är med blandade 

känslor anhöriga tar sig an situationen där man svävar mellan stolthet och skuld kring hur man 

hanterar situationen där äldre anhöriga önskar eller behöver en annan form av boende (ibid.499-

501).  

               

 2. Teori 

2.1 Teori 

I min analys kommer jag att använda mig av tre av Goffmans teoretiska begrepp, roll, fasad 

och expressivitet.  Mitt val av begreppet roll kan hjälpa mig att förstå och analysera hur första 

linjens chef intar olika roller i sitt uppdrag och i vardagen relaterat till de sociala relationerna 

politik, organisation, medarbetare och brukare/anhöriga vilket inkluderas i enhetschefsrollen. 

Begreppet fasad kan hjälpa mig att förstå och analysera den miljö som första linjens chef 

befinner sig i vilket förstärker rollen och där normer är kopplade. Begreppet är relevant i min 

analys eftersom enhetscheferna befinner sig i olika kontexter, på sitt kontor, på olika 

chefsmöten och i brukarens hem. Begreppet expressivitet kan förklara och hjälpa mig att förstå 

och analysera hur individen handlar för att nå dit hen vill, hur man går tillväga. Detta är relevant 
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eftersom enhetschefsrollen inkluderar bland annat att hantera andras bestämmelser och att 

tillgodose andras behov. 

 

Jag kommer att använda mig av Erving Goffmans teori om att individen besitter många olika 

roller vilket utgör en del av vårt inre ”jag” (Goffman, 2014, s.26) och som kortfattat innebär att 

Goffman använder sin rollteori för att tydliggöra människans vardagliga handlingar. Goffman 

likställer den vardag människor lever i och samhället i sig som en teaterscen (metaforiskt), där 

människor agerar som skådespelare och kliver in i olika roller som spelas upp inför andra, den 

så kallade publiken. Goffman använder sig av begreppet ”det dramaturgiska perspektivet” 

vilket innebär att individens sätt att agera och vara uppfattas genom påverkande faktorer såsom 

tid, plats och publik. Enligt Goffman är en persons identitet inte stel eller oberoende utan formas 

och omformas ständigt i interaktion med andra (Lindgren, 2007, s.155-158). Goffman förklarar 

att individen tar hjälp av ”ledtrådar” såsom förväntningar, värderingar och normer i det sociala 

framträdandet för att gestalta sitt framträdande (ibid.155). Det mål som individen vill nå med 

sitt framträdande och som gäller alla individer är att manipulera den vi möter, det vill säga 

publiken, för att bli accepterade. Ett lyckat framträdande för individen är när hen har blivit 

tolkad på det sätt som hen vill bli tolkad och uppfattad. Människans agerande och hens roller 

blir även en del av individens identitet, inte bara ett skådespel (ibid.156). 

 

 Goffmans kärna i teorin ligger i att se individens handlande ”relation till sitt sammanhang” 

(Lindgren, 2007, s.157). Individen är beroende av den andra personen i mötet i det sociala 

samspelet. Beroendet i mötet består i att individerna som möts måste vara eniga om hur den 

rådande situationen skall tydas så att det inte uppstår missuppfattning eller pinsamheter. Det 

handlar om vilka beteenden som accepteras eller inte i den givna kontexten. Goffman förklarar 

vikten av olika miljöer, rekvisita och kroppsspråk som individen använder sig av för att 

förstärka intrycket av den roll individen vill förmedla i mötet. Vi individer försöker hela tiden 

”styra” vårt intryck till det vi vill förmedla till en annan individ. Detta arbete sker varje gång vi 

går in i en roll och möter en annan människa (ibid.157). 

 

Roll 

 Goffman förklarar begreppet roll som den mask vi människor tar på oss när vi integrerar med 

andra människor för att ”platsa” i den aktuella kontext som råder (Goffman, 2014, s.27). 

Goffman förklarar att individens många olika roller blir till en del av individens inre ”jag”. De 

roller vi människor intar varierar beroende på vilka människor vi möter, men också vilken 
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publik rollen spelas upp för och vad syftet med själva mötet är. Goffman förklarar att arenan 

har betydelse för den roll vi intar när vi integrerar med en annan människa. När vi människor 

går från en arena med en tillhörande roll till en annan arena byter individen till en annan roll. 

Målet med den roll vi har intagit är att vara så trovärdiga som möjligt i mötet, att vi besitter de 

egenskaper som vi förmedlar med den rollen, den roll som vi strävar efter att ha, den vi vill vara 

och bli uppfattad som. Rollerna förändras och påverkas av tid, plats och publik och finns endast 

i relation till någon annan människa (ibid.25-27).  

 

Fasad 

Goffman förklarar att när vi människor gör ett framträdande utgör det en fasad som skall hjälpa 

den rådande publiken att fastställa den rådande situationen (Goffman, 2014, s. 28). Fasaden är 

den utrustning vi människor använder i vårt framträdande för att vidmakthålla den rådande 

rollen, den inramning (de egenskaper) där framträdandet äger rum (ibid.28). Med utrustning 

menar Goffman den personliga fasad som exempelvis består av hållning, kläder, markeringar, 

talmönster och klasstillhörighet. Exempel på inramning är plats, möbler och dekor (ibid.29-30). 

Fasaden är kopplad till specifika normer som även är kopplade till den givna roll individen har 

intagit i kontexten. Fasaden har även en bärande effekt på den roll som spelas upp i 

sammanhanget. När individens roll och fasad integrerar med varandra krävs det att hen 

upprätthåller de ideal för rådande normer och förväntningar som är kopplade till rollen om 

individen ska bli trovärdig (ibid.28-33).  

 

Expressivitet 

Expressivitet är det individen gör när hen handlar (Goffman, 2014, s.39). Expressivitet handlar 

om diverse tillvägagångsätt som individen förmedlar, signaler för att nå de resultat hen är ute 

efter och som förstärker hens uttryck. Det kan både vara verbala och andra uttrycksmedel för 

att nå och stärka sin roll i mötet. Expressivitet är viktigt då det stärker intryck av det individen 

vill förmedla till publiken (ibid.36). Alla signaler vi människor sänder ut är av vikt då de tolkas 

av omgivningen, av den rådande publiken. Det gäller både medvetna och omedvetna signaler. 

Det är därför av yttersta vikt att individen tar kontroll och är medveten av sina signaler när hen 

intar och spelar en roll. Den roll individen har intagit blir inte äkta om de expressiva uttrycken 

bryter mot den roll vi besitter (ibid.36-37, 51-52). 

 

                                           



14 
 

                                              3. Metod 

3.1 Val av metod 

Jag har använt mig av intervju som metod i min uppsats. Mitt syfte och min frågeställning 

grundar sig i social interaktion där kvalitativ forskning är en lämplig metod att använda då man 

inte kan mäta social interaktion med siffror (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.13). Jag valde 

halvstrukturerad intervju där själva intervjun är uppbyggd på teman, där underfrågor finns med 

som styr samtalet och där det finns möjlighet till att ställa följdfrågor under intervjuns gång 

(Kvale & Brinkman, 2014, s.45). Valet av halvstrukturerad intervju grundade jag i att jag inte 

ville vara för styrd i intervjun och för att kunna ha möjlighet till att ställa följdfrågor. Mitt fokus 

låg på enhetschefernas egna perspektiv, erfarenhet och synvinklar av sin arbetssituation. I mitt 

fall var målet att undersöka hur upplever åtta enhetschefer inom kommunal äldreomsorg sitt 

uppdrag relaterat till politiker, organisation, medarbetare och brukare/ anhöriga?  Fördelen med 

intervjustudie är att den är flexibel där jag kan justera frågorna under intervjuns gång och att 

kunna ställa följdfrågor om detta behövs (Eliasson, 2013, s.27). Nackdelen med metoden 

intervju är att det är lätt att enhetscheferna blir påverkade av mig som intervjuar (Ahrne & 

Svensson, 2011, s.56-57). 

 

 Jag använde mig därför av en halvstrukturerad intervjuguide, en struktur som gav mig som 

intervjuare en större frihet gällande följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014, s.45). I den 

halvstrukturerade intervjuguiden tematiserade jag olika teman som uppdrag, politik, 

organisation, medarbetare och brukare/anhöriga. För att skapa olika teman i min intervjuguide 

använde jag tidigare forskning som styrker min studie (Eliasson, 2013, s.53). Tidigare forskning 

visar på enhetschefens komplexitet i yrket där chefen ständigt ska samordna behov, 

förväntningar, intresse från brukare, anhöriga, medarbetare, ledning och politiker (Thelin och 

Wolmesjö, 2014, s.10-12). 

 

Jag skapade underfrågor till alla teman där jag använde mig av begreppen ”tolkar”, ”uppdrag” 

och ”relation”. Detta finns med i min frågeställning och utgör den sociologiska relevansen i 

undersökningen, allt för att få fram frågor av relevans i intervjuguide och studie. Jag skapade 

öppna frågor för att enhetscheferna skulle kunna prata fritt. Jag valde att formulera frågorna 

hur? från Beckers knep, fråga hur? och inte varför?  Becker förklarar att informanten lätt går in 

i försvarsställning och känner ett måste att förklara sin handling. Genom att jag ställde ”hur”- 
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frågor till enhetscheferna gav jag mer ”spelrum” för att kunna svara fritt och inte behöva ge 

någon förklaring i svaren (Becker, 2008, s.69-70). 

 

Vid intervjutillfällena gick jag igenom syftet med studien och att man när som helst hade 

möjlighet att avbryta intervjun. Enhetscheferna fick även skriva på ett informerat samtycke där 

vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav inkluderades. För att skapa en förståelse för de frågor 

jag skulle ställa visade jag en bild innan intervjun vilken förklarade de relationer (bilaga.2) som 

inkluderas i första linjens chefers roll och position (Wolmesjö, 2005, s. 37), vilket också 

utgjorde teman och underfrågor i intervjuguiden. Jag ställde följdfrågor under intervjun för att 

få ut det bästa av hen och för att kunna ta del av händelser, upplevelser och känslor av 

enhetschefens arbetssituation i vardagen (Ahrne & Svensson, 2013, s.63). Mitt mål var 

intervjuer på minst trettio minuter. Det visade sig att intervjuerna tog mellan tjugofem och 

femtiofem minuter.   

 

Efter genomförda intervjuer samlade jag inspelat material för transkribering. Efter 

transkribering använde jag mig av Kvales metod (2015) för att analysera och bearbeta 

materialet vilket innebar koncentrering, kategorisering och tolkning. Jag började först med att 

bearbeta mitt material genom att koncentrera och kategorisera materialet, vilket innebar att jag 

strukturerade upp mitt material som vidare gav mig teman kring vad enhetscheferna hade svarat. 

För att nå ett djup i min empiri använde jag mig av tolkning. Detta innebar att jag tittade djupare 

på enhetschefernas uttryck och svar, för att på så sätt hitta strukturer, relationer och förklaringar 

i enhetschefernas svar, för att sedan kunna tillämpa min teori (Rennstam & Wästerfors, 2015, s 

30-31). För att få inspiration till min analys tog jag del av experpt-commentary units för att få 

ihop en argumentation där både empiri och ett teoretiskt budskap inkluderas ( ibid.148). De 

berättelser som jag fick ta del av från enhetscheferna inom kommunal verksamhet gav mig en 

inblick och ett djup hur det är att arbeta som enhetschef i den rådande kommunen. Eliasson 

(2013) skriver i Kvantitativ metod från början att kvalitativ intervju är en bra metod att få och 

ta del av ett djup i frågan och där det inte heller är viktigt att generalisera utanför den rådande 

gruppen man undersöker (ibid.21). Därför kommer min undersökning inte generaliseras till 

andra enhetschefer i landet. Men det kan säga något om den rådande kommunen, där jag har 

intervjuat åtta stycken enhetschefer inom kommunal äldreomsorg av tretton stycken, där 

enhetscheferna arbetar i samma organisation och ska arbeta utifrån samma uppdrag och mål. 
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 3.2 Urval 

Jag använde mig av ett målinriktat urval vilket innebär att man strategiskt väljer informanter 

med specifika egenskaper som tilltalar ens syfte och studie (May, 2001, s.121). Jag valde därför 

verksamma enhetschefer inom äldreomsorgen inom en kommunal verksamhet i sydvästra 

Sverige. Jag avgränsade min undersökning till en kommun där jag hade störst chans till tillträde, 

en kommun där jag känner några som har befattningen enhetschef/första linjens chef. Att 

enhetscheferna arbetar i samma kommun kan eventuellt ha inverkat på min studie då 

enhetscheferna kan ha liknande tolkningar och upplevelser av sitt uppdrag eftersom de arbetar 

inom samma organisation. Åtta enhetschefer av tretton kom att medverka i min intervjustudie 

i den rådande kommunen. Jag kontaktade alla enhetschefer per telefon för att presentera min 

studie och mitt syfte. För att skapa delaktighet fick enhetscheferna bestämma tid och plats för 

intervjun, detta för att öka chansen till medverkan i intervjun.  En del av intervjupersonerna 

valde att genomföra intervjun i hemmet efter kontorstid för att hinna med intervjun. Val av tid 

och plats påverkar informanterna (Kvale & Brinkman,2014, s. 136-137). De enhetschefer som 

blev intervjuade i hemmet var väldigt avslappnade och benägna att prata, dessa intervjuer 

pågick över trettio minuter. Jag upplevde de enhetschefer som blev intervjuade på kontorstid 

och på arbetsplatsen mer stressade. En del enhetschefer tackade nej till att bli intervjuade, de 

hann inte med. Jag fick åtta enhetschefer som tackade ja till min intervju. För att besvara mitt 

syfte i min undersökning ser jag det positivt att de åtta enhetscheferna arbetar i samma kommun 

då de arbetar inom samma organisation och har fått till sig samma uppdrag, mål och riktlinjer 

vilket kan säga något om den rådande kommunala organisationen inom äldreomsorgen. 

 

3.3 Forskningsetisk hänsyn 

Jag har följt Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav i min studie: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.codex.vr.se). Enligt 

informationskravet informerade jag informanten vid första telefonsamtalet om syftet med 

intervjustudien, hur intervjun skulle gå till, hur bearbetningen av materialet skulle ske, att 

studien var anonym och frivillig att medverka i samt att hen kan avsluta eller avbryta intervjun 

när som helst. För att nå samtyckeskravet fick alla informanter skriva under ett informerat 

samtycke, en överenskommelse om att delta i intervjustudien (bilaga.3). Innan intervjun 

upprepade jag även att intervjun var frivillig och att de kunde avbryta intervjun när som helst 

under intervjun. För att uppfylla konfidentialitetskravet informerade jag om att all insamlad 

empiri skulle behandlas konfidentiellt. Allt identifierbart skulle bevaras och avkodas så att 

http://www.codex.vr.se/
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ingen del av materialet kunde identifieras. Av denna anledning presenterade jag inte 

intervjupersonerna i analysdelen då de arbetar i en liten kommun där anonymiteten kan vara 

svårare att bibehålla. Enhetscheferna benämns då de citeras med bokstäverna A till H. För att 

nå nyttjandekravet förklarade jag för informanten att allt insamlat material endast kommer att 

användas av mig för forskningens ändamål. För att informanterna skulle känna sig delaktiga i 

processen kring intervjun fick informanterna bestämma tid och plats för sin intervju. En del 

intervjupersoner valde att ha intervjun hemma hos sig själva på kvällstid och en del på 

kontorstid på arbetet. 

 

4. Analys 

4.1 Resultat och Analys 

Mot min bakgrund som inkluderas i studiens syfte och frågeställningar har jag valt att 

sammanfatta mitt resultat och analys i fem teman uppdrag, politiker, organisation, medarbetare 

och brukare/anhöriga. För att tillämpa konfidentialitetskravet i vetenskapsrådets etiska 

huvudkrav har jag valt att inte presentera mina intervjupersoner då de arbetar i en liten kommun 

och identitetsmässigt lätt kan identifieras. Jag kommer att omnämna enhetscheferna med 

bokstäver från A till H. Nedan presenteras resultat och analys tillsammans med hjälp av de 

teoretiska begreppen roll, fasad och expressivitet vilka jag beskrivit och presenterat i 

teorikapitlet och även den tidigare resultat av forskning som jag presenterat i kapitlet Tidigare 

forskning. 

 

Uppdrag 

Jag ville undersöka hur enhetscheferna tolkar sitt uppdrag. Med uppdrag menar jag det 

uppdrag som enhetschefen har i yrkesrollen och som inkluderar ansvarsområden som 

arbetsmiljö, ekonomi, personal och att leda medarbetare mot de mål som verksamheten har.  

 

Mitt insamlade material från enhetscheferna visade på att deras uppdrag inkluderar brukare, 

personal, arbetsmiljö och ett ekonomiskt ansvar där politiken styr målen för verksamheten. 

Detta kan kopplas till att enhetscheferna inkluderas i en specifik roll på arbetsplatsen där rollen 

innehåller förväntningar från omgivningen som inkluderar uppdrag kring brukare, personal, 

arbetsmiljö och ett ekonomiskt ansvar vilket enhetschefen måste anpassa sig till. Rollen som 

enhetschef visar sig inkludera många relationer och ansvar för andra människor i en 
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skattefinansierad verksamhet vilket kan förklara att den roll enhetscheferna har är komplex. 

Den komplexitet som utgörs av de relationer i enhetschefernas roll kan kopplas till Thelin 

&Wolmesjö (2014) där de förklarar att olika relationer som enhetschefen har påverkar 

enhetschefens vardag genom relationernas förväntningar på varandra vilket också citatet nedan 

visar. Intervjuperson F beskriver följande: 

 

”Jag är ju enhetschef som e mitt uppdrag är ju att se till att brukarna får de insatserna som 

behövs utifrån de myndighetsbeslut som har tagits. Samtidigt har jag ju en 

arbetsmiljöansvaret. Jag måste se till att personalen har de förutsättningarna som behövs för 

att kunna utföra de insatserna som dom har blivit beviljade, sedan har jag ju även en roll att 

jobba med de målen som våra politiker, nämnden sätter, jag har ju en ekonomi som jag måste 

följa o försöka hålla, ja det är väl i stora drag” 

 

Vidare visade studien att det i enhetschefernas uppdrag ingår att ha ansvar för att ta beslut, ha 

överblick över verksamheten och ett ekonomiskt ansvar att förhålla sig till, men att också 

ständigt genomföra saker för att utveckla verksamheten. Dessa ansvarstaganden utgör delar av 

den roll som cheferna måste inta på arbetstid och bära med sig i mötet med människor. Det 

stora ansvarstagande som inkluderas i chefernas roll kan kopplas till Hjalmarson m fl.,(2004) 

där man förklarar enhetschefernas situation att ständigt leva under utveckling och förändring 

påverkar enhetschefens ansvar.  Intervjuperson D beskriver följande: 

 

” Som chef är man ju den som är utförare, den som trycker på knapparna när det gäller 

utförandet” 

 

Att leda, motivera och fördela arbete till medarbetarna ingår i enhetschefernas yrkesroll och 

uppdrag. Studien visar att enhetscheferna ska föra vidare andras budskap till medarbetarna då 

det måste finnas en tydlighet i budskapet för att på så sätt leda medarbetarna mot de krav och 

mål verksamheten har. Enhetscheferna nämner att budskapet måste föras fram nästan som om 

det vore enhetschefens egen vilja och önskemål som skulle infrias. Intervjuperson G beskriver 

följande: 

 

”Jag ska vara den som leder och motiverar och det är så jag tolkar mitt uppdrag, att vara 

den som leder mitt uppdrag framåt, också styra dit vi ska. Jag måste vara rätt så tydlig, i min 

egen tanke o min bild, också vart vi ska och sedan är ju klart det är ju inte mitt personliga 
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mål som gäller utan politiken o mina chefers mål som jag får rätta mig efter såklart o jag 

tolkar det ändå som att jag är den som leder oss i denna verksamheten framåt, att jag skall 

leda för att komma till politikernas mål” 

 

Enhetschefernas yrke visar på en komplexitet. Den ena dagen är inte den andra lik. Cheferna 

beskriver att det dagligen sker saker de måste ta tag i och lösa, det kan vara allt från samtal med 

medarbetare till brukare och anhöriga. Vilket visar på att trots den uppdragsbeskrivning 

cheferna har, kommer det mycket arbetsuppgifter vid sidan om. Detta påverkar chefernas 

tolkning av uppdraget och skapar en otydlighet i rollen.  Enhetscheferna uppgav vidare att deras 

arbetsdagar innehåller att fixa och trixa, prata i telefon och ibland uppleva en känsla av att inte 

göra någonting, att göra sådant som andra personer hade kunnat göra och att ingen dag är den 

andra lik. Upplevelsen och känslan som enhetscheferna uttrycker kan förklaras i den roll 

enhetscheferna har, att cheferna blir så beroende av att upprätthålla relationer av god karaktär 

(att känna sig tillfredsställd) i sin chefsroll gentemot andra människor, vilket får konsekvenser 

för chefens handlande som visar sig i att det är svårt att säga nej och delegera uppgifter vidare. 

På detta sätt blir enhetschefsrollen otydlig, både för sig själv och gentemot andra i omgivningen. 

Intervjuperson F och A beskriver följande: 

 

”ingen dag är den andra lik, man får ta mycket egna initiativ och det är mycket 

situationsanpassat ledarskap som jag tycker är roligt, o fixa och trixa” 

 

”Alla vill gärna lägga allt på enhetschefen. Jag gör det för att få det överstökat, vem ska 

annars göra det. Folk drar i en.” 

 

Sammanfattningsvis visade materialet att enhetschefernas uppdrag omfattar brukare, personal, 

arbetsmiljö och ett ekonomiskt ansvar, där politiker styr målen för verksamheten. 

Enhetschefsrollen inkluderar många relationer och förväntningar från omgivningen där 

ansvaret för andra människor påverkar chefsrollen. Att uppdraget innehåller ansvar gör att 

cheferna måste vara trovärdiga i rollen gentemot brukare och personal. Vidare vittnar 

enhetscheferna om att målet för uppdraget nås genom ett tydligt budskap i ledarskap, motivation 

och i fördelandet av arbete till medarbetarna. Genom att enhetscheferna visar en tydlighet 

förstärker man sin trovärdighet gentemot medarbetarna. Slutligen visar materialet på yrkets 

komplexitet. Enhetscheferna får lösa mycket annat utöver innehållet i uppdragsbeskrivningen 

vilket resulterar i att chefen blir utmanad i rollen eftersom man i studien visade sig vara 
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beroende av att eftersträva goda relationer. Vidare kommer nästa avsnitt att behandla 

enhetschefernas relation till politiker. 

 

Politiker 

Jag ville undersöka hur enhetscheferna tolkar sitt uppdrag utifrån den politiska 

styrningen. Den politiska styrningen utgörs av stat och kommun som auktoritativt fördelar 

resurser i samhället vilket enhetschefen måste förhålla sig till. 

 

Alla åtta enhetscheferna nämnde att uppdraget innefattar att förhålla sig till den nämndsplan 

som styr och sätter ramarna för verksamheten. Detta visade sig påverka chefernas uppdrag och 

vardag eftersom enhetscheferna skall bryta ner nämndsplanen på verksamhetsnivå och 

därigenom tillämpa den.  För att nämndsplanen ska bli verklig använder enehtscheferna  sig av 

expressiva uttryck som  att applicera nämndsplanens delar i forum likt  möten i samverkan med 

personal och på arbetsplatsträffar vilket också utgör en fasad för enhetschefen. Detta stärker 

rollen som enhetschef. Det som påverkar enhetschefernas roll negativt i verksamheten är som 

cheferna beskriver det, att ta bitar ur pusslet, luddigt att förklara och att bryta ner nämndsplanen 

till en begriplig nivå. Enhetschefernas uttryck visar på att de vet vad som inkuderas i 

nämndsplanen, men inte hur de ska gå tillväga. En risk med detta är att enhetscheferna själva 

gör egna tolkningar av innehållet i planen. Rollen som enhetschef blir då mer oklar där 

chefernas roll och trovärdighet kan påverkas negativt i mötet med medarbetare, brukare och 

anhöriga. Intervjuperson D beskriver följande:  

 

”Man förhåller sig till nämndsplanen som tas fram, vi är ålagda som chefer o ta till oss de 

planer som finns och det vi ska ha fokus på och det vi ska prioritera och sedan kan det vara 

luddigt o förklara i vardagen. Man tar bitar ur pusslet o planen som man tar upp och som 

man sätter, trycker på när man pratar med sin personal om på möten o arbetsplatsträffar” 

    

Enhetscheferna tolkar sitt uppdrag från politikerna som nära men ändå långt borta vilket kan 

förklaras genom att enhetscheferna i stort sett aldrig möter politikerna personligen och inga 

relationer skapas. Den nämndsplan som politikerna beslutar om är ett skriftligt dokument vilket 

gör att cheferna aldrig möter politikerna. När relationen till politiker är distanserad skapas en 

situation där risken är att cheferna tolkar sitt uppdrag olika. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning som visar på vikten av att ha en bra relation uppåt i organisationen. Kankkunen (2006) 

beskriver att enhetschefer som har en bra relation till politikerna har en större 
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förhandlingsmöjlighet i sin vardag där cheferna finner en balans mellan operativa och 

strategiska krav vilket skulle göra det lättare att tolka nämndsplanen. Enhetscheferna i min 

studie visar sig sakna relationen och dialogen med politiker Intervjuperson C beskriver följande: 

 

”Det blir ju ändå avlägset till politikerna, men samtidigt är det en politisk styrd organisation 

och det är politiska mål vi arbetar för som bryts ner neråt, så på ett sätt blir det nära på 

verksamhetsnivå, är jag som första linjens chef. Det blir ändå en närhet av det, men inte 

fysiskt” 

 

Sammanfattningen av intervjumaterialet visade att uppdraget innehåller en nämndsplan vilket 

är den relation som enhetscheferna har till politikerna. Nämndsplanen styr och sätter ramarna 

för verksamheten. Planen påverkar enhetscheferna eftersom den måste brytas ned i den 

verksamhet cheferna arbetar inom. En negativ aspekt för enhetscheferna utgörs av 

implementeringen av nämndsplanen i verksamheten då man inte vet exakt hur man skall gå 

tillväga. Rollen som enhetschef blir mer oklar vilket resulterar i att enhetschefens roll och 

trovärdighet påverkas negativt i mötet med medarbetare, brukare och anhöriga. Enhetscheferna 

tolkar sitt uppdrag från politikerna som nära men ändå långt borta vilket kan förklaras genom 

att enhetscheferna i stort sett aldrig möter politikerna personligen vilket resulterar i att inga 

relationer skapas. Vidare kommer nästa avsnitt att behandla enhetschefernas relation till 

organisationen, där själva organisationen inkluderar avdelningschefer och enhetschefer. 

 

Organisation 

Jag ville undersöka hur enhetscheferna tolkar sitt uppdrag utifrån den organisation de 

arbetar i. Med organisation menar jag professionerna avdelningschef och enhetschef som 

arbetar i organisationen. 

 

Den personliga uppdragsbeskrivningen styr enhetschefernas uppdrag. Genom att enhetschefen 

undertecknar uppdragsbeskrivningen ges en tydlighet från avdelningschefen vilket stärker och 

förtydligar uppdraget. Den expressiva handlingen underskrift är av vikt i detta fallet eftersom 

själva uppdragsbeskrivningen skall inkluderas i chefsrollen och ligger till grund för 

anställningen. Detta innehållet skall sedan förmedlas vidare till medarbetare, brukare och 

anhöriga. Intervjuperson D beskriver följande: 

 



22 
 

”Den var svår den frågan, den var svår att färglägga. Uppdraget är det uppdraget som jag 

har som chef är väldigt tydligt, man har en uppdragsbeskrivning som alla chefer skriver på, 

den är alltså stöpt i samma form till vilken chef du än är, det är ganska snarlikt kan man 

säga” 

 

Vidare förklarar enhetscheferna att stöd är av vikt både från kollegor och avdelningschef i ett 

ensamt yrke och i rollen som chef. Detta kan förklaras genom att chefen oftast är ensam att bära 

chefsrollen i kontexterna i mötet med medarbetare, brukare och anhöriga på arbetsplatsen eller 

i brukarens hem. I dessa kontexter skall cheferna bära upp en roll, en fasad där normer och 

föreställningar inkluderas och där de måste leva upp till förväntningar i rollen och dess 

egenskaper. Cheferna förklarar att de inte skulle vända sig till medarbetarna för att få stöd utan 

först och främst vänder dem sig till sina kollegor för att få stöd. Ihrke (2004) påvisar att 

individen sociologiskt positionerar sig utifrån den nivå man anser sig tillhöra i organisationen 

vilket förklarar att enhetschefen i första hand helst vänder sig till sina kollegor. Enhetschefen 

har en unik roll vilket innebär att chefen agerar annorlunda än sina medarbetare Hagström 

(1990) vilket styrker enhetschefens agerande till att de inte vänder sig till sina medarbetare för 

att få stöd. Intervjuperson G beskriver följande: 

 

”Man är ganska ensam och utsatt i sin roll faktiskt, många sitter själva o har inte förmånen 

att sitta med någon kollega o sitter man själv kan man bli rätt så utsatt i sin position faktiskt. 

Man behöver bubbla av sig när det har varit en jobbig arbetsdag, man kan inte bubbla med 

medarbetarna, absolut inte” 

 

Enhetscheferna nämner att de i första hand kommunicerar med sina kollegor, det vill säga andra 

enhetschefer, före sin avdelningschef. Detta kan förklaras genom att enhetscheferna befinner 

sig på samma arena som kollegor, de innehar samma roll vilket inkluderar egenskaper som 

tillhör rollen enhetschef. När enhetschefen kommer i kontakt med avdelningschef blir rollen 

annorlunda eftersom de får byta sin roll och sin mask. Rollen som enhetschef blir mer ansträngd 

vid dessa tillfällen eftersom avdelningschefen har en annan roll i sin position. Hagström (1990) 

påvisar att den uppdelade rollstrukturen inkluderar  olika förväntningar där krav är olika inom 

organisationen vilket styrker det enhetscheferna uttrycker i min undersökning. 

 

 Undersökningen visade att handlingar som enhetschefen gör likt att ringa, mejla eller att på 

annat sätt ta kontakt med sin avdelningschef förstärker avdelningschefens roll och därigenom 



23 
 

påverkar enhetschefens roll negativt vilket också förklarar varför cheferna i första hand vänder 

sig till sina kollegor. Detta kan påverka enhetscheferna negativt i längden då de inte tar den 

hjälp de behöver och då i sin tur kan hamna i en övermäktig situation. Tidigare forskning 

Hjalmarson m fl.,(2004) visar att enhetschefens situation kan bli övermäktig  och skapa ohälsa 

om obalans i handlingsutrymme om avsaknad av mandat att ta beslut saknas. Intervjuperson B 

beskriver följande: 

 

”Mina närmaste kollegor ingår i min arbetsgrupp de det är dem man använder sig av för att 

få råd och tips, hjälp av. O det är likadant att min chef är också nån jag kan vända mig till, o 

vänder mig till när det behövs, för det gör det ibland för vi har inte mandat till allt”  

 

Sammanfattningsvis visade intervjumaterialet på att enhetschefernas relation till organisationen 

är den uppdragsbeskrivning som tillhör uppdraget. Vidare visar intervjumaterialet att 

enhetscheferna behöver stöd från kollegor och avdelningschef. Enhetschefen befinner sig oftast 

i en miljö där man ensam bär chefsrollen och där man behöver stöd för att upprätta sin roll där 

normer och föreställningar inkluderas. Avslutningsvis påvisade enhetscheferna att de först och 

främst vänder sig till sina kollegor vilket kan förklaras genom att man bär samma roll som sina 

kollegor och arbetar på samma hierarkiska nivå i organisationen. Det är av vikt att ta hjälp och 

att få stöd i sin chefsroll för att undvika att hamna i en övermäktig situation. Vidare kommer 

nästa avsnitt att behandla enhetschefernas relation till medarbetarna. 

 

Medarbetarna 

Jag ville undersöka hur enhetscheferna tolkar sitt uppdrag utifrån relationen till 

medarbetarna. Med medarbetare menas enhetschefernas personal, de som arbetar närmast 

brukarna. 

 

Alla enhetschefer påtalade att det i uppdraget ingår att motivera medarbetarna.  Motivation kan 

då ses som ett uttryck för expressivitet, ett medel för enhetscheferna att få med sig medarbetarna 

mot uppställda mål i uppdraget. Motivationen stärker chefernas budskap till medarbetarna och 

medarbetarnas roll då de förmodligen i högre grad känner sig bekräftade vilket kan förklara att 

enhetscheferna verkar tycka att motivation är viktigt. Om cheferna inte får med sig 

medarbetarna på ”tåget” minskar möjligheterna att klara chefsuppdraget eftersom det är 

medarbetarna som utför uppdraget till brukarna vilket då gör att enhetschefen får svårare att 

upprätthålla sin roll som chef. Intervjuperson E beskriver följande: 
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”Återigen ska jag vara den som motivera och jag ska föregå med gott exempel, ibland kan jag 

tänka en sak, men måste förmedla en annan, ibland är man inte bekväm i alla uppdrag som 

man får. Jag kan inte säga allt till medarbetarna. Jag måste motivera, det handlar om hur jag 

lägger fram det, om jag går in med negativ attityd så speglar det ju av sig” 

 

Enhetscheferna nämner vikten av en bra relation till medarbetarna för att kunna motivera och 

få med medarbetarna mot målen i verksamheten vilket även kräver en viss tydlighet i 

kommunikationen för att bekräfta att alla arbetar mot samma mål. En viktig faktor för att nå en 

bra relation till medarbetarna som tycks vara viktig är närvaro av chefen. Detta kan kopplas till 

betydelsen i skapandet av roller. Om enhetscheferna är frånvarande försvåras skapandet av 

roller och relationer mellan chefen och medarbetaren vilket riskerar att skapa en otrygghet när 

medarbetaren inte har någon att vända sig till. Chefen vidmakthåller sin roll genom att vara den 

som medarbetarna kan vända sig till genom att vara närvarande och synlig  på arbetsplatsen 

vilket skapar trygghet på arbetsplatsen som tidigare forskning också anser vara av vikt. Franssén 

(2000) menar att om vårdpersonalen har en svag relation till chefen har vårdpersonalen en 

tendens att känna ett utanförskap vilket kan påverka tryggheten i arbetet negativt. Risken för 

kritik mot chefen kan då lätt uppstå. Intervjuperson B beskriver följande:  

 

Det handlar om att lyssna väldigt mycket, entusiasmera och tydlighet. Här behövs en enormt 

tydlig chef, enormt tydlig. Både muntligt och i skrift. Kontinuitet, att vara på plats, skapa 

trygghet” 

 

Enhetscheferna nämner olika kommunikationssätt för att motivera sina medarbetare, att lyssna 

på medarbetarna, låta dörren stå öppen till sitt kontor för att medarbetarna ska känna sig 

välkomna, vistas i fikarummet hos medarbetarna och röra sig i utrymmen där medarbetarna 

arbetar. Enhetscheferna använder dessa expressiva uttryck och medel som att lyssna, låta dörren 

vara öppen, vistas i exempelvis fikarummet och röra sig i grupperna. Detta utgör ”verktyg” för 

enhetscheferna för att öka medarbetarnas motivation vilket kan förklaras genom att de 

expressiva uttrycken förstärker medarbetarens roll och därigenom ökar motivationen. 

Enhetscheferna tycks inte vara medvetna om är att det är skillnad på att befinna sig hos 

medarbetarna ute i verksamheten och när medarbetarna träffar chefen på dennes kontor. När 

enhetschefen rör sig i fikarummet eller i korridoren som utgör en fasad för medarbetaren leder 

detta till att enhetschefen förstärker och vidmakthåller medarbetarnas roll, då det är 
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medarbetarnas arena på arbetsplatsen. Genom att chefen ”bara” går ut i korridor och fikarum 

blir medarbetarna bekräftade, chefen tar sig tid att komma till medarbetarnas arena. När chefens 

dörr står öppen och medarbetarna har tillträde till enhetschefens arena/kontor vilket utgör en 

fasad för chefen är det initialt chefen som blir bekräftad i sin roll och inte medarbetaren då 

medarbetaren söker något hos chefen. Kontoret förstärker och vidmakthåller enhetschefens roll. 

Intervjuperson H beskriver följande: 

 

”Jag lägger mycket mycket på, jag lägger dels på att jag träffar dem så mycket jag bara kan, 

o det är nästan dagligen, sen är det att ha dörren öppen, våga lyssna ställa frågor” 

 

Sammanfattningen av analysen visade på att enhetschefernas relation till medarbetarna handlar 

om att motivera medarbetarna vilket ingår i chefernas uppdrag.  Motivation stärker 

medarbetarnas roll vilket är viktigt för att cheferna skall klara sitt uppdrag. Analysen visar två 

aspekter av motivation. Det ena är när enhetschefen går ut i verksamheten så bekräftas 

medarbetarna då hen går ut på deras arena. Den andra viktiga aspekten och den mest intressanta 

är att när enhetscheferna låter sin dörr vara öppen för att ”bjuda” in medarbetarna är det 

enhetschefen som blir bekräftad i sin roll och vidmakthåller den, inte medarbetarna vilket 

enhetscheferna själva tror. För att skapa trygghet för medarbetarna är det av vikt att 

enhetschefen befinner sig på arbetsplatsen. Vidare kommer nästa avsnitt att behandla 

enhetschefernas relation till brukarna och dess anhöriga. 

 

Brukare och anhöriga 

Jag ville undersöka hur enhetscheferna tolkar sitt uppdrag utifrån relationen till brukare 

och anhöriga. Med brukare menar jag de personer som erhåller hjälp och stöd. Med anhöriga 

avses dem som står närmast brukaren. 

 

Studien visar att det är brukaren som ger uppdraget till enhetscheferna. Ytterligare aspekter som 

kom fram var att enhetscheferna är ansvariga för insatserna kring brukaren vilket inkluderar att 

brukare skall ha det så bra som möjligt och vara delaktiga kring sin hjälp och omsorg. Vidare 

belyses att anhöriga till brukaren utgör en del av de sociala relationer som enhetschefen 

interagerar med. Att enhetscheferna nämner delaktighet kring hjälp och omsorg för brukaren 

kan hänvisas till den roll enhetschefen har i relation till brukaren. Enhetschefens roll förändras 

då hen befinner sig i brukarens hem vilket påverkas av den fasad som hemmet utgör för 
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brukaren vilket kan förklara brukarens delaktighet till hjälp. Intervjuperson H beskriver 

följande:   

 

”Jag ska vara ansvarig för den hjälpen dom ska ha, sen är det inte jag som utför den. Jag 

ansvarar att de får den hjälpen som de är beviljade också att de är delaktiga i sin hjälp” 

 

Enhetscheferna belyser viktiga faktorer som att lyssna och återkoppla till brukare och anhöriga 

för att uppfylla sitt uppdrag. Detta i sin tur visar sig skapa en trygghet för brukare och anhöriga.  

För att skapa trygghet för brukare och anhöriga använder sig enhetscheferna av expressiva 

uttrycksmedel som att lyssna för att nå målen i sitt uppdrag. När enhetscheferna lyssnar stärks 

chefens roll gentemot brukare och anhöriga vilket kan förklara att chefen lyssnar mer än pratar. 

Enhetscheferna uttrycker också ”att den enda rätta vägen är att lyssna till brukare och anhöriga”. 

Rollen som brukare och anhörig är beroende av andra människor där normer och förhållningsätt 

inkluderas vilket påverkar chefens förhållningsätt som att lyssna mer än att prata. Här ser man 

en tydlig skillnad mellan enhetschefens förhållningssätt i kommunikationen med medarbetare 

i jämförelse med kommunikationen med brukare och anhöriga. Enhetscheferna uttrycker att det 

är viktigt att vara tydlig i kommunikationen med medarbetarna, däremot i relation till brukare 

och anhöriga är det av vikt att lyssna och bekräfta. Enhetschefernas sätt att kommunicera med 

sina medarbetare genom att vara tydliga kan förstås genom att den roll som enhetschefen 

innehar handlar om att styra medarbetarna för att tydliggöra målen i verksamheten och på så 

sätt få med medarbetarna på ”tåget” för att nå sitt uppdrag. 

 

I relationen till brukare och anhöriga gäller det att lyssna och bekräfta vilket kan förklaras 

genom att brukarens och anhörigas roller inkluderar beroende av andra människor vilket 

påverkar enhetschefens roll av val att lyssna mer än att prata. Detta belyser enhetschefens 

komplexitet i yrket. Att de olika relationerna som enhetscheferna har inkluderar olika normer 

och förhållningsätt gör att chefsrollen anpassas till vem enhetschefen integrerar med. 

 

Den gemensamma faktorn i enhetschefernas relationen till medarbetare, brukare och anhöriga 

är att bekräfta andras roller. Detta gör enhetschefen för att klara uppdraget och därigenom 

upprätthålla sin egen chefsroll. Detta visar sig i studien när enhetschefen befinner sig på 

medarbetarnas arena. Då det gäller brukare och anhöriga tar sig bekräftelsen uttryck i att alltid 

lyssna och bekräfta som intervjupersonen nedan bekräftar. Intervjuperson C beskriver följande: 
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”Mycket av relation till brukare och anhöriga e när det är bekymmer, anhörigsamtal. Lyssna, 

lyssna, lyssna det är nog det viktigaste, att man inte direkt försöker förklara, utan att de får 

lasta av sig det som de tycker är jobbigt. Att man lyssnar och bekräftar o förstår hur de har 

det” 

 

Enhetscheferna nämner bekräftande samtal som en viktig del för att kunna uppfylla sitt uppdrag.  

När cheferna använder sig av det expressiva uttrycket att lyssna för att bekräfta brukarna eller 

anhöriga stärker de sin roll i framträdandet. Detta leder till att enhetscheferna kan uppfylla sitt 

uppdrag mot brukarna på ett tillfredställande sätt. Vidare visar analysen att en viktig aspekt för 

enhetscheferna är att stötta andra människor vilket leder till att betydelsen av att vara lyhörd 

och inkännande i samtalet spelar roll. Denna norm, att inte säga emot utan istället lyssna och 

bekräfta i samtalet är viktigt i enhetschefens roll. Detta styrks även av Söderberg m fl., (2012) 

som menar att när äldre överväger att flytta in på ett äldreboende sker detta med blandade 

känslor, det rationella och känslomässiga kolliderar. Om inte enhetschefen skulle leva upp till 

ett ödmjukt förhållningssätt skulle handlingen kunna bryta mot chefsrollen, och enhetschefen 

skulle kunna bli ifrågasatt i sin roll. Intervjuperson F beskriver följande: 

 

”Hemma hos brukaren, låter jag dem styra mycket av samtalen, därför att det är deras 

upplevelse. Jag kan ha en helt annan bild av saker o ting, men det hjälper inte för det är ju 

deras upplevelse, jag måste gå på deras upplevelse, bekräfta dem där dem är då” 

 

Sammanfattningsvis visade analysen av intervjumaterialet att enhetschefernas relation till 

brukaren och anhöriga sätter brukaren fokus. Vidare vittnar enhetscheferna om att brukaren ska 

få vara delaktig kring sin hjälp och omsorg vilket kan förklaras genom den roll enhetschefen 

har i relation till brukaren. Enhetschefens roll förändras då hen befinner sig i brukarens hem 

vilket påverkas av den fasad som hemmet utgör för brukaren vilket kan förklara brukarens 

delaktighet. Intervjumaterialet visar även att brukare och anhörigas roller inkluderar beroende 

av andra människor vilket påverkar enhetschefens val av att lyssna mer än att prata. Men även 

bekräftande samtal är en viktig del i enhetschefens för uppdrag, vilket kan förklara att den roll 

som enhetscheferna har inkluderar att stötta andra människor. Det finns en tydlig skillnad 

mellan enhetschefens relation till tillvägagångsättet i kommunikation till medarbetare och 

enhetschefens relation till brukare och anhöriga. Enhetscheferna uttrycker att det är viktigt att 

vara tydlig i sin kommunikation till medarbetarna, däremot till brukare och anhöriga är det av 

vikt att lyssna och bekräfta. Detta belyser enhetschefens komplexitet i yrket. Att de olika 
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relationerna som enhetscheferna har inkluderas av olika normer och förhållningsätt som gör att 

enhetschefsrollen anpassas till vem enhetschefen integrerar med. Den gemensamma nämnaren 

för enhetschefernas relationer till medarbetare, brukare och anhöriga är att bekräfta andras roller 

för att enhetschefen ska uppnå sitt uppdrag och upprätthålla sin enhetschefsroll.  

 

5. Slutsats 

5.1 Slutdiskussion 

 Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen har tolkat sitt 

uppdrag med specifikt fokus på sociala relationer som inkluderas i och interagerar med 

chefsrollen på olika sätt i vardagen, detta för att öka kunskapen om enhetschefens sociala 

relationer och därigenom öka förståelsen för den komplexitet som innefattas i chefsrollen. 

Genom att undersöka enhetschefernas tolkningar ges möjlighet att ta del av chefernas egna 

perspektiv, erfarenheter och synvinklar kring sin arbetssituation. Med de sociala relationerna 

utgår jag från politiker, organisation, medarbetare, brukare och anhöriga.  

 

Utifrån syftet behandlades frågorna: 

 Hur upplever åtta enhetschefer inom kommunal äldreomsorg sitt uppdrag relaterat till politiker, 

organisation, medarbetare och brukare/ anhöriga? 

- Hur tolkar enhetschefer i kommunal verksamhet sitt uppdrag? 

- Hur upplever enhetschefer i kommunal verksamhet sina relationer? 

- Hur kan de olika relationerna komma till uttryck och hur kan detta påverka 

enhetscheferna? 

För att tolka min empiri använde jag mig av Erving Goffmans teoretiska begrepp roll, fasad 

och expressivitet ur Erving Goffmans teori om att individen besitter många olika roller som 

utgör en del av vårt inre ”jag” och den tidigare forskning jag presenterar i min 

forskningsöversikt där jag har tematiserat forskningen efter de relationer enhetschefen har så 

som politiker, organisation, medarbetare och brukare och anhöriga. 

 

 Jag använde mig av intervju som metod i min uppsats eftersom mitt syfte och frågeställning 

grundar sig i social interaktion där kvalitativ forskning är en lämplig metod att använda då man 
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inte kan mäta social interaktion med siffror. Mitt fokus låg på intresset av intervjupersonernas 

egna perspektiv, erfarenheter och synvinklar kring sin arbetssituation.  

 

Utifrån mitt syfte och frågeställning finner jag dessa slutsatser: 

 Rollen som enhetschef inkluderar att upprätthålla goda relationer gentemot organisationen i 

sin helhet. Enhetschefens ansvar och förväntningar och de varierande arbetsdagarna utgör 

yrkesrollens komplexitet vilket påverkar enhetschefens uppdrag då uppdraget blir otydligt för 

enhetscheferna. 

 

Enhetschefernas uppdrag omfattar brukare, personal, arbetsmiljö och ekonomiskt ansvar, där 

enhetschefernas uppdrag styrs av verksamhetens nämndsplan som vidare sätter ramarna för 

enhetschefernas verksamhet. Detta påverkar enhetschefen negativt då nämndsplanen ska brytas 

ner i verksamheten och resulterar i att enhetschefens roll och trovärdighet påverkas negativt i 

mötet med medarbetare, brukare och anhöriga. Detta förstås genom att den enhetschef som har 

en bra relation uppåt i organisationen ges ett bättre handlingsutrymme. Nämndsplanen är den 

enda relationen enhetschefen har till politikerna, vilket kan förklara att enhetscheferna inte har 

någon nära relation till politikerna. En annan slutsats som utvanns av materialet är att 

enhetscheferna relation till organisationen är den uppdragsbeskrivning som tillhör uppdraget. 

Vidare visade studien att enhetschefer befinner sig oftast i en miljö där de är ensamma att bära 

chefsrollen vilket kan förklara att cheferna upplevde att de behöver stöd från kollegor och 

avdelningschef. Att enhetscheferna också vänder sig helst till sina kollegor kan förklaras genom 

att de bär samma roll som sina kollegor där man positionerar sig utifrån det man anser sig 

tillhöra samma nivå i organisationen. 

 

Vidare visade materialet att enhetschefernas relation till medarbetarna är att motivera 

medarbetarna vilket också ingår i uppdraget. Motivationen är viktig för enhetscheferna då de 

stärker medarbetarnas roll för att i sin tur klara sitt uppdrag. Ett exempel på motivation och 

bekräftelse till medarbetare är att gå ut i verksamheten. Vidare visade materialet på att bekräfta 

sin egen roll som enhetschef är att låta sin egen dörr till kontoret stå öppen vilket i studien visar 

på att enhetscheferna tror att de bekräftar medarbetarna i denna handling. 

 

Något som intervjumaterialet även belyser är vikten av att skapa trygghet för medarbetarna 

vilket sker genom att cheferna befinner sig på arbetsplatsen vilket förklaras då det är lättare att 

skapa en relation mellan medarbetare och chef då chefen upplevs närvarande på arbetsplatsen. 
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Enhetschefernas relation till brukaren och anhöriga är att brukaren ger uppdraget till 

enhetscheferna där brukaren ska vara delaktig kring sin hjälp och omsorg. Att lyssna på brukare 

och anhöriga är viktigt för att enhetschefen ska nå målen för sitt uppdrag, vilket visar sig genom 

att enhetscheferna lyssnar mer än pratar i mötet med brukare och anhöriga vilket kan förklaras 

genom den roll enhetschefen har i att inkludera, stötta och bekräfta andra människor. 

 

Det finns en tydlig skillnad mellan enhetschefens förhållningssätt i kommunikationen med 

medarbetare i jämförelse med kommunikationen med brukare och anhöriga. Enhetscheferna 

använder tydlighet i kommunikationen med medarbetarna, däremot till brukare och anhöriga 

använder sig enhetscheferna av att lyssna och bekräfta. Enhetschefernas sätt att kommunicera 

med sina medarbetare genom att vara tydliga kan förstås genom att den roll enhetschefen 

innehar handlar om att styra medarbetarna för att tydliggöra målen i verksamheten. I relationen 

till brukare och anhöriga gäller det att lyssna och bekräfta, vilket kan förklaras genom att 

brukarens och anhörigas roller inkluderar beroende av andra människor vilket påverkar 

enhetschefens roll av val att lyssna mer än att prata. Detta belyser enhetschefens komplexitet i 

yrket och ger en bild av hur enhetschefen anpassar sig till vem hen integrerar med. 

 

Avslutningsvis finns det gemensamma nämnare i enhetschefernas relationer till medarbetare, 

brukare och anhöriga såsom att bekräfta andras roller. Detta gör enhetschefen för att klara 

uppdraget och därigenom upprätthålla sin egen chefsroll. 

 

 Jag var intresserad av hur enhetscheferna tolkade sitt uppdrag utifrån deras relationer och fick 

svar på detta då de berättade och beskrev sina tolkningar och upplevelser kring uppdraget. 

Intervju var rätt metod för mig och min undersökning då mitt syfte och frågeställning grundade 

sig i social interaktion. Jag hade gärna velat utveckla den här intervjun med fler följdfrågor där 

jag kunnat få fram mer detaljer. 

 

Den mest intressanta upptäckten jag fann i materialet var att då enhetscheferna talade om att de 

hade ”sin dörr öppen” för att skapa motivation hos medarbetarna kunde jag med hjälp av teorin 

analysera att de inte i första hand skapade motivation hos sina medarbetare utan de förstärkte 

snarare sin egen roll. Detta är ett framtida undersökningsområde menar jag. Det hade varit 

intressant att undersöka enhetschefernas metoder för att motivera sina medarbetare ytterliga och 

se om det verkligen gynnar medarbetaren eller om enhetscheferna vill skapa och ha bekräftelse 

i sin egen chefsroll. Något jag också upptäckte i studien var hur enhetscheferna relaterade till 
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politikerna. Enhetscheferna upplevde politikerna väldigt långt borta och här finns något för 

kommunen att utveckla och arbeta med vilket troligtvis skulle gynna och stärka organisationen 

och kommunen i sig. 
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7.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Huvudfråga 

Hur förstår enhetschefer inom äldreomsorgen sitt uppdrag utifrån de organisatoriska 

ramarna? 

 

Frågor 

Uppdrag 

 

1. Hur ser du/ tolkar du din roll som enhetschef? 

      (På vilket sätt, kan du förklara, ge exempel, positiva/ negativa?) 

 

2. Hur ser du/ tolkar du ditt/ dina uppdrag som enhetschef? 

(På vilket sätt, kan du förklara, ge exempel, positiva/ negativa?) 

 

3. Vad är ditt/ dina uppdrag 

(På vilket sätt, kan du förklara, ge exempel positiva/ negativa?) 

 

Politik 

 

4. Hur tolkar du ditt uppdrag utifrån den politiska styrningen? (ideologi, synsätt, 

ekonomi) 

- Hur ser din relation ut till de politiska beslut som påverkar den organisation/ 

vardag du arbetar i? 

 

(På vilket sätt, kan du förklara, ge exempel positiva/ negativa?) 

 

Organisation 

 

5. Hur tolkar du ditt uppdrag utifrån den organisation du arbetar i? 

(avdelningschefer och första linjens chefer) 

 

- Hur ser dina relationer ut i organisationen? 
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(På vilket sätt, kan du förklara, ge exempel positiva/ negativa?) 

 

Medarbetare 

 

6. Hur tolkar du ditt uppdrag utifrån dina medarbetare? 

 

- Hur ser din relation ut till medarbetarna? 

( På vilket sätt, kan du förklara, ge exempel positiva/ negativa?) 

 

Brukare/ anhöriga 

 

7.  Hur tolkar du ditt uppdrag utifrån brukare/ anhöriga? 

 

- Hur ser din relation ut till brukarna/ anhöriga 

 

(På vilket sätt, kan du förklara, ge exempel positiva/ negativa?) 

 

 

8. Har du något mer du vill tillägga eller något du tycker jag har missat? 
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7.2  Bilaga 2. Bild 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                         

  

            

  

  

                        Första linjens chefers mellanposition.  Ur Wolmesjö  (2005, s. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Politiker 

             Överordnade chefer 

              Första linjens chefer 

                     Medarbetare 

Brukare 
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7.3 Bilaga 3 

 

                                                      Informerat samtycke 

                    En överenskommelse om att delta i intervjustudie 

 

Jag ger mitt samtycke till att medverka i en intervjustudie som kommer att användas för en 

kvalitativ undersökning vid en C-uppsats i ämnet sociologi vid Linneuniversitetet i Växjö. 

Villkor för medverkan av intervjun: 

1. Det är endast Nina Frick som har tillgång till intervjumaterialet. 

2. Intervjumaterialet förvaras så att ingen annan har tillgång till det. 

3. Mitt namn och andra uppgifter som identifierar mig som intervjuperson kommer att tas bort 

eller ändras i redovisningen av resultatet. 

4. Jag som intervjuperson kan när som helst under min intervju avbryta min medverkan. 

 

_______________________________                           ___________________           ______ 

Namn                                                                               Ort                                            Datum 

 

Den ansvariga för att villkoren gäller är: 

 

_______________________________                         ____________________            ______ 

Nina Frick                                                                      Ort                                              Datum 

Sociologi 3, Linne´universitetet i Växjö 
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